
Länsipuolen metsästysseura ry PÖYTÄKIRJA 
  
 
 Kesäkokous 
 Aika: 09.08.2019 klo 19:00 
 Paikka: Seuran maja 
 Läsnäolijat: erillinen liite (17 osallistujaa) 
 
 
 1 §   Kokouksen avaus 
 Pj. Harri Runnakko avasi kokouksen, toivottaen kokousedustajat tervetulleiksi. 
 Harri kertoi avauspuheessaan riistatilanteesta. Peuroja ja kauriita näyttäisi olevan hyvin, hirven 
 osalta tilanne arvoituksellinen. Lintukanta on saattanut hieman kasvaa. Karhuhavaintoja seuran 
 alueella aiempaa enemmän. Hirven- ja peuranpyyntiluvat tulivat anotussa muodossa. 
 
 2 §   Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
 Puheenjohtajaksi valittiin Harri Runnakko ja sihteeriksi Aimo Koivumäki. 
 
3 §      Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
               Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
4 §   Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja ääntenlaskijan valinta 
              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Koivumäki ja Veikko Lundberg, samat toimivat myös 
 ääntenlaskijoina mahdollisissa äänestyksissä. 
 
 5 §     Käsiteltiin sääntöjen 10 § pykälä 

a) Metsästysajat/rauhoitukset 
-metso, naarasteeri, koppelo, peltopyy ja riekko rauhoitettiin. 
-metsästysajoiksi päätettiin valtion määräämät metsästysajat. 
-sorsastus tulee lopettaa ensimmäisen viikon aikana klo 22:30 ja sen jälkeen 22:00. 
-Joulurauha kaikelle riistalle 24.-25.12. 
-johtokunta sai valtuudet rajoittaa metsästystä, jos riistakannat niin vaativat. 

 
 b)  Saaliskiintiöt 
         - kanalinnut 2 urosteertä, jänikselle ei kiintiöitä. 
 
 c)   Vieraan tuonti metsälle 
        -vieraan saa tuoda 2 kertaa (max 2 vierasta kerralla) kauden aikana.   
                             -saalis vähennetään isännän kiintiöstä. Isännän oltava mukana vierasjahdissa. 

-sorkkaeläinjahtiin voi tuoda vieraan ilman rajoitusta ja ilman maksua, samoin 
pienpetojahtiin.  
-vierailla ei ole osuutta lihaosuuksiin. 

 
 d)   Vieraskortin hinta  
         - vieraskortin hinnaksi määrättiin 20 euroa. Maksu on maksettava seuran tilille isännän     
          toimesta ennen jahdin alkua. Tilinumero löytyy seuran nettisivuilta. 
 
 e)    Korttien myyjät (koskee sorsalupia) 
        - Mikko Taipalus, Harri Runnakko, Timo Avara, Martti Seppälä 
          ja Aimo Koivumäki 
      
6 §   Rauhoitusalueet 
                  Rauhoitusalueiksi sovittiin Allasjärven pohjoispää, Isonmaan lahti ja Teerisalon mökin 
 ympäristö kanalintujen osalta.      
 



7 §  Kauriin metsästys 
 a) Lupamäärä 
 Kauriille ei määrätty kiintiötä, kevätpukin metsästys sallitaan. 
 
 b) Johto 
 Kaurisporukan johtajaksi valittiin Vesa Mäkynen, varalle Jari Lamminpää, Mikko Taipalus ja 
 Heikki Tynjälä. Porukkaan ilmoittautumiset Keijo Hakalalle viimeistään elokuun loppuun 
 mennessä. 
 
 c) Metsästysaika 
 Hirvenmetsästyksen aikana sallitaan kyttäysjahti iltaisin. Ajavan koiran käyttö sallitaan 
 hirvenmetsästyksen aikana silloin, kun hirvijahti ei ole käynnissä. 
 Ajavaa koiraa ei saa käyttää ennen 28.9 olevaa aikaa. Metsästysaika valtion määräämä aika. 
 
8 §  Ilmoittautumiset syksyn hirvijahtiin 
                Hirvijahtiin ilmoittautumiset seuran sihteerille elokuun loppuun mennessä. 
 
9 § Riistakolmiolaskennan tilanne 
 Riistakolmiolaskentaa ei ole suoritettu kesän aikana, pyritään laskemaan elokuun aikana. 
 
10 § Muut asiat 
 Päätettiin majan tien kunnostamisesta syksyn aikana, ojien perkaus, rummun uusiminen ja 
 sorastus. Aimo Koivumäki ja Aarne Ijas hoitavat seuran puolesta asiaa. 
 
11 § Kokouksen päättäminen 
                Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:00. 
 
 
 Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 ____________________________ _____________________________ 
 Harri Runnakko pj.  Aimo Koivumäki siht. 
 
 ____________________________ _____________________________ 
  Janne Koivumäki  Veikko Lundberg 


